
 
 

  
         

  

 

 
  

 
 

   تحية طيبة وبعد،
 

  ومشاركة   الموضوع: دعوة حضور 
  مشارك) – عارض   – (رعاية 

      
  وبعد، تحية طيبة 

  
  للمشاركة فيوالبائعين المحترفين يسرني دعوتكم وقيادات ومدراء مؤسستكم الموقرة 

  
  

  األول لمجتمع محترفي المبيعات السنوي  الملتقى 
 

  

ده شـــــركـة  ذوالـ  ك في  الوطن العربيألول مرة في    ”SalesH2O Ltd“ي تعـق ا، وذـل ة أنطـالـي ا  –  مـديـن اريخ    تركـي   3- 1بـت
  .2021 أوغسطس

  
البيع “تم اســتضــافة متحدثين ومحترفين في األعمال والمبيعات من العالم والعالم العربي للتحّدث عن مواضــيع تخّص يحيث ســ 

. كما ســيتم تقديم ورشــات عمل من متخصــصــين في البيع االحترافي وتوزيع جوائز العام للفئات المختلفة في البيع ”االحترافي
   االحترافي.

  
واإلدارات العليا في القطاعين   الشركاتلكل العاملين في مجال البيع االحترافي والقيادات البيعية ومدراء   هذا الملتقى موجهاً   نّ إ

ــر واعادة قراءة   ــل المباش ــة ألن نلتقي معاً في مكان واحد لعرض الخدمات والمنتجات والتواص ــيكون فرص الخاص والعام وس
  األنظمة الُمتّبعة واستشراف القادم للمهنة.

  
االسـتفادة المشـتركة من خالل التفاعل بين المشـاركين مع بعضـهم في كتكم في هذا الحدث الهام سـيسـاهم في نجاحه وإن مشـار

هذه الجلســات التفاعلية ســتجذب حضــوراً متميزاً من كل الوطن    أنّ والبعض من جهة ومع المتحدثين من جهة أخرى، خاصــة  
  ب على أوجه.الترقّ غطية ستكون ضخمة والعربي الكبير. لهذا كله فإن التّ 

  
  tamer@pbi.ps نا علىمع للمزيد عن المعلومات عن الملتقى، أرجو التواصل

 
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، 

  

  
 إياد الجيوسي    
  المدير العام          

  المعهد المصرفي الفلسطيني
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

 
 
 

  المشاركة أسعار 
  

  العدد للسعر   المحتوى   السعر  نوع المشاركة   
  مشارك  16  ملف المشاركة والرعاية   $ 16.000  رعاية بالتينية   1
  أشخاص  10  ملف المشاركة والرعاية   $ 10.000  رعاية ذهبية   2
  أشخاص  6  ملف المشاركة والرعاية   $ 6.000  رعاية فضية   3
  شخصين 2  والرعاية ملف المشاركة   $5000  عارض  - مشارك   4
  شخص واحد  1  ملف المشاركة والرعاية   $650    مزدوجةغرفة -حضور   –  مشارك   5
  شخص واحد  1  ملف المشاركة والرعاية   $850  غرفة فردية  – حضور  –  مشارك   6

  
 .اإلقامة لفترة الملتقى كامال شاملة جميع الوجبات والخدمات كاملة - 
 .)5-4- 3-2-1للعدد المقترح في غرف مزدوجة (  أعالهأسعار اإلقامة  - 
 جميع المشاركين سيحصلون على تصاريح لحضور كامل الملتقى والتحرك في جميع فعالياته - 
 . شامل المواصالت من وإلى المطار أعالهالسعر  - 
 والتأشيرة وأية ضرائب أخرى (خروج أو مطار..) ال يشمل التذاكر أعالهالسعر  - 
 . المشاركين جميعاسيتم تكريم  - 
خالل منحهم درعا  من هذه فرصة حقيقية للشركات لتشكر موظفيها وتمنحهم تكريما خاصا أمام الحاضرين،  - 

  .او شهادة من طرفكم على هامش فقرة جوائز المبيعات في اليوم الثالث من فعاليات الملتقى
    



 

 

  
  

 
 

  نموذج تسجيل مشاركة وحضور
  المبيعاتالملتقى األول لمجتمع محترفي 

  ) 2021أغسطس  3-1تركيا ( –أنطاليا 
 

  أسفل الخيار المناسب) √ (يرجى وضع إشارة  أرغب بالحضور في فئة 
، وتعبئة األسماء في نموذج التسجيل للشركات  √ في حال الرغبة بالمشاركة بالحضور، يرجى وضع العدد بدال من إشارة تحديد 

  في الصفحة التالية. 
  

  رعاية 
  بالتينية 

  رعاية 
  ذهبية

  رعاية 
  فضية

    مشارك  ارض ع
  غرفة زوجية  

  مشارك 
  غرفة فردية

16000$  10000$  6000$  5000$  650$  850$  
            

  
    االسم 

    االسم باإلنجليزي 
    الجنسية 
    الهاتف

    البريد اإللكتروني
    المؤسسة/الشركة 

    الوظيفة 
    مكان اإلقامة الحالي 

  العنوان
  

  

    التوقيع 
 

  جواز سفري صالح على األقل لغاية ستة شهور  - 
 تأشيرةأحتاج إلى  - 
أشهر من  6التأشيرة: يجب إرفاق صورة ملونة وواضحة من جواز سفر ساري المفعول لمدة ال تقل عن   - 

  .الملتقىتاريخ 
 معي شخصيا  للمزيد عن المعلومات عن الملتقى، أرجو التواصل - 
  tamer@pbi.ps البريد إلى أرجو تعبئة النموذج وإرساله عبر  - 

  



 

 

 

  الشركاتنموذج تسجيل 
  الملتقى األول لمجتمع محترفي المبيعات 

  )2021أغسطس   3-1تركيا ( –أنطاليا 
  

  مالحظات   الهاتف  الجنسية   االسم   الرقم 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

  
    اسم المسؤول 

    الوظيفة 
    المؤسسة 

    التوقيع
  

 
 tamer@pbi.ps  رجو تعبئة النموذج وإرساله عبر البريد إلى - 

 

 


